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KATA PENGANTAR 

  

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah dari-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat menyandang gelar 

Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan (Medan). Dan guna 

untuk memenuhi syarat tersebut, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul “Perubahan Struktur 

Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun 1882-1945.”. 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

baik dari cara penulisannya, penggunaan tata bahasa, dan dalam penyajiannya. Hal ini disebabkan 

karena penulis masih dalam tahap belajar. Maka dengan ini penulis dengan segala kerendahan hati 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, 

penulis juga menyadari, banyak rekan-rekan yang telah banyak memberi bantuan, dorongan, motivasi, 

serta semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi 

dari awal melakukan penelitian sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sampai 

akhirnya selesai menjadi sebuah skripsi. 

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dra. Floress Tanjung, MA Pembantu Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan 

4. Bapak Drs. Yushar Tanjung selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 

Medan. 

5. Bapak dan Ibu penguji dosen Skripsi yang telah membantu saya dalam penyelesaian studi 

saya di jurusan pendidikan sejarah. 

6. Ibu saya Setiawan br Sinuraya dan Saudara saya Daniel Perangin- Angin, Ronal Salmon, 

Pelin Perangin anign yang saya sayangi . Terima kasih, karena selalu memberikan 

semangat, dukungan, motivasi, dan selalu mendoakan penulis sampai akhirnya penulis 
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dapat menyelesaikan studi dan akhirnya menyandang gelar sarjana. Semoga senantiasa 

kalian semua yang saya sayangi dalam lindungan dan limpahan berkah Tuhan kita Yesus 

Kristus selalu diberi kemudahan rezeki, kesehatan dan umur yang berkah. Tiada kata yang 

mampu penulis ucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Ibu dan abang abangku sekalian tiada selain ucapan syukur karena telah 

mengarahkanku. 

7. Terima kasih buat bibikku mamak Tasya dan Tulang simaremare karena dukungan kalian 

berdua aku dapat menyelesaikan dan mendapat gelar sarjana ini, maaf aku udah merepoti 

kalian Tuhanlah yang akan membalas dengan berkatNya yang melimpah  buat kalian 

berdua beserta keluarga. 

8. Terima kasih kepada Saimara Daulatta Sitepu yang pernah hadir dan mengisi hari-hariku, 

semoga kamu tenang disana. Terkhusus juga buat Miko Juharbaginta dan Oktaria br 

Tarigan, terimakasih buat kalian berdua karena selama ini telah mengembalikan 

semangatku dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen-dosen dan Staf administrasi di Jurusan Pendidikan Sejarah, terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah kalian berikan kepada penulis, selaku 

mahasiswa di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

10. Terima kasih kepada para narasumber yang telah membantu penulis dalam memperoleh 

informasi untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan. 

11. Terimakasih kepada teman-teman, Suminten hasibuan, peli soul hutagalung, dan terutama 

terimakasi buat Wulan yang selama ini udah cerewetin aku supaya menyelesaikan semua 

berkas dengan tepat waktu dan yang sudah mendukung penulis dan memotivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

 

 

        Medan,    Februari 2016 
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